Referat fra FAU-møte ved Rustad skole 2. februar 2021
Til stede:
Marianne Braadland Konstali (1B), Anne Hernæs (2B),
Stein Tollefsen (2C og 4D) referent, Steinar Alsos (3C og 5B), Linda Osmundsnes (4A), Mette-Karin
Welle (5A), Marianne Haugerud, Kristin Ljønes (5C), Karin Carmelli (Skolehagegruppa), Anna Szeja
(5), Mila Zaharinova (5), Ingvild Thomassen (6C), Linda Osmundsnes (3A), Gry Elisabeth Veiby
(møteleder), Linda Kristin Eek Stranden (Rektor), Heidi Kase (Ass. Rektor)
1. Rektors tid
Rektor presenterte vår nye assisterende rektor Heidi Kase.
Budsjettet er ferdig, og godkjent i driftsstyret. Skolen må spare og det må gjøres på posten
lønn. Det vil kuttes i midlertidige stillinger fra høsten, men det avhenger av at vi kommer
tilbake til normale tilstander. Ingen lovpålagte tjenester rammes, og lærernormen er
ivaretatt.
De har utlyst tre nye faste stillinger og to midlertidige stillinger. Det er en fordel å være tidlig
ute, siden det er få nyutdannede. De har allerede mottatt søknader.
Avdelingsleder Siri Solvang vil gå av med pensjon til høsten og de er i gang med å finne
hennes erstatter. Stillingen er lyst ut.
Det vil ikke bli utlyst ny sekretærstilling. De vil ved omorganisering av ledelse og
administrasjon prøve å utnytte ressursene på en bedre måte. Dette er også en del av
innsparingsplanen på budsjettet.
Utviklingssamtaler skal nå som hovedregel gjennomføres digitalt, evt. på telefon. Dere får
invitasjon til samtaler fra kontaktlærer.
Foreldremøter utsettes inntil videre. Vi håper at det vil være mulig å gjennomføre fysiske
møter hvis vi venter noen uker. Skolen kommer tilbake med nærmere informasjon.
Skolen er også i gang med å utarbeide strategisk plan. Alle ansatte har fått komme med
innspill.
I forlengelsen av dette arbeidet blir det også utarbeidet lærerplaner -> felles tanker og
verdier, hvordan implementere disse?
Skolemiljøplan – jobbe med omorganisering. Skolen vil fremover jobbe litt annerledes enn
det de har gjort tidligere. Mer informasjon kommer.
Ny IKT-plan er utarbeidet. IKT – målet er å få til 1:1. De venter på godkjenning og
finansiering. Kostnad vil fordeles over 4 år.
IPAD – for de minste.
PC – 3 til 4 trinn og 5 til 7 trinn.
Mål – skal ikke bli IPAD/PC skole, men brukes der det er egnet/hensiktsmessig.
Det vil bli utarbeidet en plan for digitale ferdigheter.
Situasjonen i dag er at en del av læremidlene kommer kun digitalt.
Skolen har erfart at de er veldig sårbare når slike ekstreme situasjoner som Covid-19 oppstår
med tanke på digital undervisning.
Ved siste referat så ble det skrevet at ny oppdatert beredskapsplan vil snart bli lagt ut på
nettsiden. Dette er ikke korrekt. Det er den nye skolemiljøplanen som skal bli lagt ut på
skolens hjemmeside.
Kohorter ved rødt nivå:
1-4 trinn – Som hovedregel 15 elever pr. kohort.

5-7 trinn – Som hovedregel 20 elever pr. kohort
Rektor fikk spørsmål om de har nådd ut til alle foreldre med informasjon. Tenker spesielt på
det med språk og kommunikasjon. Svaret var at det er noen de ikke når ut til, men at lærerne
tar direkte kontakt med de foreldre som har utfordringer med språk/kommunikasjon.
Skolen får dekket nesten 100% av fjorårets ekstraordinære utgifter som er relatert til Covid19.
Svømmehallen åpner igjen mandag 8. februar.
Gymsalen blir i dag brukt av AKS og den vil også fremover bli brukt av 7. klasse. De vil ha
gymtimer på ettermiddagen. Elevene kan ikke benytte seg av garderobene, men må dusje
hjemme.
Flaskehalsen er renhold. Det er vanskelig å få tak i nok folk til å vaske garderobene i tillegg.
Hvis de får tak i ekstra renholdere til å vaske garderobene, så har de også mulighet til å bruke
gymsalen mere.
Skolestartere – det er plass til alle skolestartere i kretsen til høsten. Det blir et stort trinn,
men det er ikke helt fullt.
Skolehagen – Karin Carmelli ønsker en dialog med skolen om hva de ønsker at FAU og
skolehagegruppa skal gjøre og om hvordan de ønsker å arbeide med skolehagen fremover.
Hvem skal være kontaktperson fra skolen når Siri Solvang slutter til høsten.
Rektor foreslo å ha et møte med skolehagegruppa i skolehagen etter vinterferien.
Skoleballet som skulle vært avholdt i mars blir utsatt. En løsning som ble diskutert er heller å
ha en skolefest. Skolen er åpen med å finne på alternative løsninger.
2. 17-mai
Vi vet for lite pr. dags dato.
Ikke optimistisk til vanlig feiring, men skolen er forberedt på å snu seg rundt på kort tid. Det
som kan være aktuelt er et mindre arrangement som kan gjennomføres på kort varsel.
Klassefest?
Kanskje lage noe pr. trinn – avslutningsfest?
Skolen er med på det som blir besluttet.
Oslo KFU holder også på å se på alternative løsninger.
Se melding som lå på deres Facebook side:
Det er enda noen måneder til 17. mai, men mange FAUer lurer på hvordan feiringen
kan bli. Flere melder om at de planlegger for en annerledes feiring, også i år. De
uttrykker også at det ville vært fint å dele tanker og ideer om hvordan dette kan
gjøres.
Oslo KFU søker foresatte som kan bidra i en arbeidsgruppe om 17. maifeiring, slik at
byens FAUer kan inspirere og bli inspirert av fellesskapet. Hvis noen fra ditt FAU har
mulighet og lyst til å stille, ta kontakt med postmottak@oslokfu.no så fort som mulig,
senest innen 01.02.21.
Hjemmeside: https://oslokfu.no

3. Eventuelt

Klassekontakt i disse tider.
Flere foreldre utrykker bekymring over at det er så lite kontakt utenom skolen,
spesielt førsteklasseforeldre føler de ikke kjenner noen andre foreldre (og barn).

Vi ble enige om å lage en liste over aktiviteter klassekontakter kan ha med klassen
som ikke bryter med smittevernet. For 1. klasse kan man arrangere vennegrupper
som kan treffes ute i og med at de er i samme kohort. Situasjonen pr. dags dato tilsier
at det ikke er lov å ha noen arrangementer hverken ute eller inne. Dette vil nok endre
seg, men det er viktig at foreldre holder seg oppdatert på hva som gjelder til enhver
tid. Informasjon fra Oslo Kommune finnes her:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/
Mange klasser kommuniserer ved hjelp av grupper på Facebook og Messenger.
Noen har også arrangert digitale møter på Zoom med vekslende hell.
Oversikt over FAU møter i 2021:
Tirsdag 23. Mars
Tirsdag 4. Mai

